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RESUMO: O fator de condição é uma medida ou indicador quantitativo do bem-estar dos peixes (Vazzoler, 
1996). O objetivo deste estudo foi avaliar e compreender a dinâmica do sistema parasito-hospedeiro, por 
meio da relação entre o bem-estar (fator de condição relativo) de Trachydoras paraguaysensis da bacia do 
rio Paraná e seus respectivos endoparasitos. As capturas de uma ano, entre 2008 e 2009. A prova não-
paramétrica de Mann-Whitney (U) foi utilizada para determinar diferenças entre o Kn de indivíduos 
parasitados e não-parasitados (Zar, 1996). O coeficiente de correlação, por postos de Spearman “rs”, foi 
utilizado para determinar possíveis   correlações entre o fator de condição relativo (Kn) e a abundância de 
infecção (Zar, 1996). O nível de significância estatístico adotado foi p ≤ 0,05. Foram coletados 51 espécimes 
de Trachydoras paraguayensis, onde 43 estavam parasitados, encontrando-se um total de 872 parasitos, 
com prevalência de 84,31%, intensidade média de infecção de 20,27 parasitos por peixe infectado, e 
abundância média de 17,09. Foram encontrados quatro espécies de endoparasitos, Procamallanus 
(Spirocamallanus) inopinatus, Ichthyouris laterifilamenta, Neoparaseuratum travassosi e larvas de 
nematóides não identificados, denominados Nematoda gen. sp. Foi observado que os peixes parasitados 
possuíam um Kn significativamente menor, evidenciando o efeito patogênico do parasitismo. Em relação ao 
comprimento, os peixes mais parasitados tiveram um fator de condição menor, demonstrando que o 
paratismo influenciou na saúde de seu hospedeiro, ou seja,  foi possível constatar que o parasitismo 
causado por nematóides afeta o peso de T. paraguayensis, bem como sua saúde. 
 
PALAVRAS-CHAVE: relação parasito-hospedeiro, Trachydoras paraguayensis. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Os parasitas podem ter efeito negativo sobre seus hospedeiros, o que é refletido na 
queda de eficiência de manutenção da saúde e eficiências na reprodução e na conversão 
alimentar (BAUER, 1961; GIBBS, 1985). Indicadores como o fator de condição relativo do 
peixe relacionado com os níveis de parasitismo têm sido muito utilizado nas últimas 
décadas, podendo ser importante ferramenta para o estudo das interações parasito-
hospedeiro (Lizama  et  al., 2006).  O fator de condição é uma medida ou indicador 
quantitativo do bem-estar dos peixes (Vazzoler, 1996).  A análise das variações desse 
indicador entre populações e indivíduos pode ser utilizada para evidenciar efeitos de 
diferentes fatores, como a qualidade do ambiente e recursos alimentares (Bolger e 
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Connolly, 1989) e também do efeito das espécies de parasitos sobre os seus 
hospedeiros, em ambientes naturais (Ranzani Paiva et al., 2000), ou em confinamento 
(Tavares-Dias  et  al.,  2000).  Vários autores encontraram relação entre o fator de 
condição e a presença ou a abundância de parasitos (Lizama  et  al., 2006). O objetivo do 
presente estudo foi avaliar e compreender a dinâmica do sistema parasito-hospedeiro, por 
meio da relação entre o bem-estar (fator de condição relativo) de Trachydoras 
paraguaysensis, popularmente conhecido como armadinho, da bacia do rio Paraná e seus 
respectivos endoparasitos. 

 
METODOLOGIA 

 
Este projeto está vinculado ao projeto de pesquisa: PELD (Pesquisas Ecológicas 

de Longa Duração) sítio 6–Planície Alagável do rio Paraná, estrutura e processos 
ambientais. Os peixes foram capturados por redes de malhagens variadas que ficaram 
expostas durante 24 horas em cada ponto de coleta, na Planície de Inundação do Alto rio 
Paraná. 

 Para cada peixe foram anotados dados como: a data de amostragem, o 
comprimento total e padrão, o peso total, e o sexo de cada peixe. As capturas foram 
realizadas entre novembro de 2008 e novembro de 2009. Foram coletados o estômago, 
fígado, intestino, bexiga urinária examinados em placa de Petri com solução fisiológica e 
com o auxilio de microscópio estereoscópio. A musculatura foi examinada para a procura 
de formas larvais.  

Os parasitos foram fixados, preparados e montados conforme EIRAS et 
al.(2006).Os nematóides foram fixados com formol 5% aquecido a aproximadamente 65 

ºC, para que promovesse o relaxamento da musculatura e conservados em álcool 70%. 
Em seguida foram clarificados com creosoto de Faia e montados em lâminas 
permanentes com bálsamo do Canadá.  

Valores de comprimento padrão (Ls) e de peso total (Wt) de cada hospedeiro foram 
ajustados à curva da relação Wt/Ls (Wt = a.Lt b) e foram estimados os valores dos 
coeficientes de regressão a e b. Os valores de a e b foram utilizados nas estimativas dos 
valores esperados de peso (We), utilizando a equação: We = a.Lt b. Foi calculado, então, 
o fator de condição relativo (Kn) que corresponde ao quociente entre peso observado e 
peso esperado para determinado comprimento (Kn = Wt/We) (Le Cren, 1951). 
Comprimento (Kn = Wt/We -1). Em condições normais, o valor teoricamente esperado é 
Kn = 1 e qualquer evento que interfira na saúde ou bem-estar do peixe, como o 
parasitismo, pode produzir variações neste valor. 

A prova não-paramétrica de Mann-Whitney (U) foi utilizada para determinar 
diferenças entre o Kn de indivíduos parasitados e não-parasitados (Zar, 1996). O 
coeficiente de correlação, por postos de Spearman “rs”, foi utilizado para determinar 
possíveis   correlações entre o fator de condição relativo (Kn) e a abundância de infecção 
(Zar, 1996). O nível de significância estatístico adotado foi p ≤ 0,05. 

 
RESULTADOS 
 

Foram coletados um total de 51 espécimes de Trachydoras paraguayensis. Destes, 
38 eram fêmeas e 13 machos. Desse total, 43 estavam parasitados, encontrando-se um 
total de 872 parasitos, representando uma prevalência de 84,31%, intensidade média de 
infecção de 20,27 parasitos por peixe infectado, e abundância média de 17,09. Foram 
encontrados quatro espécies de endoparasitos, sendo todos nematóides e localizados no 
intestino, Procamallanus (Spirocamallanus) inopinatus, Ichthyouris laterifilamenta, 
Neoparaseuratum travassosi e larvas de nematóides não identificados, assim 
denominados Nematoda gen. sp. As médias de Kn de indivíduos parasitados e não-
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parasitados, obtidos pela prova não-paramétrica de Mann-Whitney (U) apresentaram 
diferença positiva e significativa para as espécies de Procamallanus (Spirocamallanus) 
inopinatus (Z(U)= 1,6462, p= 0,0499) Ichthyouris laterifilamenta (Z(U)= 2,4041, p=0,0081), 
Neoparaseuratum travassosi (Z(U)= 3,6991, p= 0,0001) e para as larvas Nematoda gen. 
sp. (Z(U)= 0,4118, p= 0,3402) não houveram diferenças significativas. 

O coeficiente de correlação por postos de Spearman “rs” demonstrou que o Kn 
correlacionou-se negativamente   e significativamente   para   as   abundâncias   de 
infecção   de P. (Spirocamallanus) inopinatus (rs =   -0.1936;  p = 0,0936), I. laterifilamenta 
(rs = -0,2552; p = 0,0706), Neoparaseuratum travassosi (rs  = -0,4309; p = 0,0011), não 
houve correlação significativa entre o Kn e a abundância de infecção de Nematoda gen. 
sp. (rs=0,056; p=0,6961). 

 
DISCUSSÃO 
 

Vários autores, entre eles Bauer (1961) e Gibbs (1985), consideraram que os 
parasitos têm efeito negativo sobre seus hospedeiros, que é refletido na queda da 
eficiência de manutenção da saúde e da eficiência na reprodução e conversão alimentar. 
Mas, os possíveis efeitos que agentes patogênicos têm sobre os seus hospedeiros são 
difíceis de avaliar ou quantificar, principalmente em peixes em condições naturais. Como 
na maioria das vezes, os parasitos estão presentes e uma primeira dificuldade consiste 
em definir um “normal” ou controle com o qual se possa comparar indivíduos parasitados 
(Chubb, 1973). Além disso, a ausência de peixes mais debilitados e suscetíveis ao 
parasitismo, em ambientes naturais, por causa do efeito da predação, pode influenciar e 
dificultar ainda mais esta definição (Yamada et al.,2008). 

Para os peixes, o fator de condição é uma medida ou um indicador quantitativo do 
bem-estar (Vazzoler, 1996), pode servir como ferramenta de estudo das relações entre o 
estado de saúde e o parasitismo (Lizama et al., 2006). 

Segundo Le Cren (1951), o fator de condição é indicador quantitativo do grau de 
higidez  ou  de bem-estar dos peixes, refletindo condições alimentares recentes. É dado 
pela relação peso/comprimento do indivíduo. Já, o fator de condição relativo, como leva 
em consideração o peso esperado e o peso observado, os eventos reprodutivos ou de 
construção das gônadas são minimizados, uma vez que a relação entre os dois é igual a 
um (1), em condições normais. Qualquer alteração, nesta relação, provocará variações 
nesse cálculo. Estas variações podem ser provocadas por alterações do meio ambiente, 
falta de alimento ou mesmo por parasitismo. 

Endoparasitos são transmitidos ao hospedeiro geralmente através da alimentação, 
e pelo fato de T. paraguayensis se alimentar de uma ampla variedade de alimentos do 
fundo, pode estar se expondo a uma ampla variedade de parasitas. 

O fator de condição relativo (Kn) diferiu positiva e significativamente entre 
indivíduos parasitados e não-parasitados por espécie  de Procamallanus 
(Spirocamallanus) inopinatus, Ichthyouris laterifilamenta, Neoparaseuratum travassosi. Foi 
observado que os peixes parasitados possuíam um Kn significativamente menor, 
evidenciando o efeito patogênico do parasitismo. 

Conforme o esperado a relação parasita-hospedeiro foi significativa e negativa 
entre o fator de condição Kn e a abundância para os P. (Spirocamallanus) inopinatus, I. 
laterifilamenta, Neoparaseuratum travassosi. Em relação ao comprimento, os peixes mais 
parasitados tiveram um fator de condição menor, demonstrando que o paratismo 
influenciou na saúde de seu hospedeiro, ou seja, quanto maior os níveis de infecção, 
menor é o fator de condição.  
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CONCLUSÃO 
 

Foi possível constatar que o parasitismo causado por nematóides afeta o peso de 
T. paraguayensis, bem como sua saúde. 
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